
 مـا لكـم وأحـل علـيكم اهللا كتـاب أيمـانكم ملكـت مـا إال النسـاء مـن (( والمحصناتتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 وال فريضـة أجـورهن فـآتوهن مـنهن بـه اسـتمتعتم فمـا مسـافحين غيـر محصـنين بـأموالكم تبتغوا أن ذلكم وراء

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . )) حكيمـا عليمـا كـان اهللا إن الفريضـة بعـد من به تراضيتم فيما عليكم جناح

؛ وعلــى هــذا فالبــد يف  (( أن تبتغــوا بــأموالكم ))وجــوب بــذل املــال يف النكــاح ، وأنــه ال نكــاح إال مبــال ؛ لقولــه: 

النكاح من مال ؛ ويف هذا ثالث حاالت ؛ احلـال األوىل: أن يشـرتط معينـا فيقـال: املهـر ألـف  ، وهـذا جـائز أو 

ال إشـكال فيــه ؛ احلـال الثانيــة: أن يشـرتط عدمــه ، فيقـول: زوجتــك بنـيت ، فيقبــل الـزوج ويقــول:  غـري جـائز ؟ جــائز

ال مهــر ؛ ففــي هــذا للعلمــاء قــوالن: القــول األول: أن النكــاح صــحيح وهلــا ن ال مهــر ؛ فيزوجــه بشــرط أن بشــرط أ

 ار شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةوهــذا هــو املــذهب ؛ والقــول الثــاين أن النكــاح غــري صــحيح ، وهــذا اختيــ، مهــر املثــل 

يقول: ألن اهللا اشرتط للحل أن يكـون ذلـك باملـال وإذا شـرط عدمـه انتفـى املشـروط وهـو حلـه ؛ وقولـه قـول ، قـول 

شــيخ اإلســالم رمحهــا هللا قــول ولعــل نكــاح الشــغار مأخــذه مــن هنــا ، أنــه لــيس فيــه مــال ، وإذا ذكــر فيــه املــال فإنــه 

ويعــني وال يشــرتط عدمــه فيقــول: زوجتــك بنــيت ،  أن يســكت عنــه ال يشــرتط مــذكور غــري مقصــود ؛ احلــال الثالثــة:

(( ال جنـاح علــيكم إن فيقـول: قبلـت ؛ يف هـذه احلــال النكـاح صـحيح وهلــا مهـر املثـل كمــا جـاء يف القـرآن والســنة 

هـذا إن طلقـت قبـل الـدخول فـإن طلقـت  طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضـة ومتعـوهن ))

ومــن فوائــدها: أن  د الــدخول فلهــا مهــر املثــل كمــا صــح ذلــك يف حــديث عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه .بعــ

فهــل ميكــن أن تطلــب الزوجــة ؟ مــا ميكــن ، املــرأة تطلــب الــزوج ؟ نقــول  (( أن تبتغــوا ))الطالــب للنكــاح هــو الــزوج 

النســبة للثانيــة نــادر لكنــه واقــع ، ميكــن ، ميكــن امــرأة ختطــب نفســها إال شــخص ؛ ميــدح ؟ أي هــو علــى كــل حــال ب

فهذه املرأة وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وهذا عمر أعرض ابنته حفصة علـى أيب بكـر وعثمـان ، 

ومن فوائدها: أن املهـر إذا كـان مغصـوبا فإنـه ال يعتـد بـه ؛ مـن أيـن  وال بأس ؛ لكن الغالب أن الطالب هو الزوج .

ومـن فوائـدها مـا نشـري إليـه فيمـا  هو مـال لكنـه لـيس لـه واهللا أضـاف املـال إليـه . بأموالكم ))(( يؤخذ ؟ من قوله: 

ومـن فوائـدها: جـواز منفعـة املـال  أشار إىل األخ خالـد: لـو كـان املهـر مخـرا فإنـه ال يصـح ؛ ملـاذا ؟ ألنـه لـيس مبـال .

نفعــة أو مــن أجــور إذا قلنــا املــال هــو العــني مهــرا ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ رمبــا نأخــذ مــن املــال إذا جعلنــا املــال العــني وامل

؛ علــى كــل حــال املهــر يصــح أن يكــون منفعــة ؛ فــإن  فنقــول إن اهللا مســاه أجــورا واألجــرة تكــون علــى املنــافع والعيــان

عادت املنفعة إىل الزوجة فاألمر ظـاهر ، وإن عـادت إىل غريهـا بإذـا فـال بـأس كمـا يف قصـة موسـى مـع ... ؛ ألن 

غنمه مثان سنوات ؛ فاملنفعة ملن ؟ لوالـدها ؛ لكـن برضـاها ، إذا رضـيت فـاحلق هلـا وإال فـاملهر للمـرأة  املهر أن يرعى

.  



وهــل يصــح أن جيعــل الــزوج مهرهــا خدمتــه هلــا مثــل غســل أن يغســل الــزوج ثوــا ومــا أشــبه ذلــك ؟ تصــح كمــا قــال 

اسرتقاق للـزوج والعكـس هـو الصـواب األخ هذه منفعة ، هذه منفعة ؛ لكن بعض العلماء قال ال يصح ؛ ألن هذا 

فكيــف هــي ختــدم زوجهــا ؟ علــى كــل  يعــين ... عنــدناواين أ، فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــال: إن النســاء 

حال إذا كانت املنفعة خدمة الزوج للزوجة ففيه خالف بني العلماء نظرا إىل ألن استخدامها إيـاه نـوع مـن اإلذالل 

الصـحيح إذا دعـت احلاجـة اهللا و فمـا هـو الصـحيح ؟  علـى النسـاء ؛ نيالرجال قـوام كونوعكس ما يريد الشرع من  

ة يتزوجها إال يف هذه احلال ؛ أما لو جعلت املهـر رعـي غنمهـا وإصـالح بسـتاا ممـا ال يعين لو ما وجد امرأ ال بأس

 (( محصـنين غيـر مسـافحين ))حتـرمي املتعـة ؛ لقولـه: ومـن فوائـدها:  يكون خدمة مباشرة فهـذا الشـك يف جـوازه .

حيصـل إال باملالزمـة ؛  وصاحب املتعة ال يريد اإلحصـان ، يريـد السـفاح ؛ ألن مـن أراد اإلحصـان فـإن اإلحصـان ال

أمــا أن يبقــى عنــدها يــومني أو ثالثــا أو أســبوعا فهــذا ال يزيــد يف اإلحصــان بــل ال يزيــد األمــر إال شــدة ؛ ألن كــون 

اإلنسان قد كف نفسه وأيس نفسه رمبا يتحصن بعض الشيء ؛ لكن إذا استمتع مدة يومني ثالثة يزداد شـفقا فـال 

ن يكون حمصنا وزواج املتعة إمنا هـو االسـتفاح فقـط لسـفح هـذا املـاء الـذي حيصل اإلحصان ، واهللا عزوجل اشرتط أ

ضيق عليه ؛ ولذلك ال يثبت به شيء من أحكام النكاح ، لـيس فيـه طـالق وال نسـب وال عـدة وال إحصـان ، كـل 

لـى أنـه أحكام النكاح ال ترتتب عليه حىت إن القائلني جبوازه ال يرتتب عليه شيء من أحكـام النكـاح ؛ فـدل هـذا ع

ســفاح كمــا دلــت عليـــه الســنة فإنــه يف حـــديث ســربة بــن معبـــد اجلهــين أن الرســول عليـــه الصــالة والســالم يف حجـــة 

الــوداع أو يف غـــزوة الفــتح أعلـــن عليــه الصـــالة و الســالم أن املتعـــة حــرام إىل يـــوم القيمــة ؛ وهـــذا التحــرمي خـــرب مؤبـــد 

ال يــدعي مــدعي أنــه نســخ ؛ ألن جعــل غايتــه يــوم القيمــة أن فحــرام إىل يــوم القيمــة ، وإمنــا قلنــا إنــه خــرب مؤبــد ألن 

؛ وأجـاز بعـض  نسخه غري ممكن ، لو أمكن نسخه ألمكـن تكـذيب الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وهـذا مسـتحيل

كمـا ـ  العلمـاء املتعـة للضـرورة ، فقـال إذا خـاف اإلنسـان علـى نفسـه الزنـا لكونـه شـديد الشـهوة ولكـون الزنـا متيسـرا 

وخـاف علـى نفسـه الزنـا فـال حـرج أن يتمتـع ويـروى هـذا عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه وقـال  ـ الد الكفريوجد يف ب

إنـه كامليتــة إذا اضــطر اإلنســان إليــه فعلــه وإال فــال ؛ وحجتـه أن فيــه ارتكــاب أدىن املفســدتني لــدفع أعالمهــا ، مــا هــو 

فأقرعها ومشى ، هذا زنا ؛ لكن املتعـة فيهـا نـوع األعلى ؟ الزنا الذي يشعر اإلنسان بأنه تيس وجد عنزا يف الطريق 

من االرتباط بني الرجل واملـرأة ، مـا هـو ؟ ارتبـاط إىل املـدة الـيت اتفقـا عليـه ، ففيهـا شـيء مـن العالقـة الـيت ال يشـكه 

(( فيهــــا أحــــد ؛ لكــــن الزنــــا علــــى خــــالف ذلــــك ؛ ولكــــن القــــول الــــراجح أــــا ال حتــــل مطلقــــا ؛ لقــــول اهللا تعــــاىل: 

هـذا هـو الصـحيح ؛ وقـد أنكـر عبـد اهللا بــن الـذين ال يجـدون نكاحـا حتـى يغنـيهم اهللا مــن فضـله ))  وليسـتعفف

عباس إنكارا عظيما يف هـذه املسـألة وهـذا القـول حمـل إنكـار ؛ ألن الزبري ـ رضي اهللا عنه وعن أبيه ـ  أنكر على ابن 



أطلـق ؛ ألن حقيقـة املتعـة اسـتئجار املـرأة ليـزين و  ( حرام إلى يوم القيمـة )النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عم قال: 

ا يف مدة معني ، هذه متعة ؛ إذا متـت املتعـة خرجـت مـن البـاب الـذي دخلـت منـه وال تعتـد وال شـيء أبـدا ؛ هـل 

( ومن لم يستطع فعليـه بالصـوم الزنا إال هذا ؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع هلا حدا قال عليه الصالة والسالم: 

والعالقـة ،  مثـل الزنـا ال فـرق بينهمـا ، وأما ارتكاب هذه املفسدتني فيقال: هذه مفسـدة مثـل األولوجاء ) فإنه له 

احلاصــلة كمــا لــو اتفــق مــع امــرأة يــزين ــا ليــايل معينــة حيصــل فيهــا بينهمــا عالقــة يف هــذه الليــايل ؛ فالصــواب التحــرمي 

  مطلقا .

  جواز املتعة هل هذا صحيح ؟يروى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله يف  السائل :

  .ال ، ما رجع ؛ رجع عما نصب إليه من حلها مطلقا  الشيخ :

  بالنسبة النكاح من وجه الطالق ؟ السائل :

النكــاح مــن وجــه الطـالق لــيس متعــة وإنــه لــيس فيـه شــرط ؛ لكــن فيــه حمظـور الغــش ، الغــش ملــن ؟ للزوجــة  الشـيخ :

هذا الرجل يريـد يطلقهـا إذا سـافر مـثال أو إذا طهـرت امـرأة مـن النفـاس ال وأهلها ؛ ألن الزوجة وأهلها لو علموا أن 

  يزوجوا .

  ما هو املخرج إذا ؟ السائل :

  املخرج أال يفعل .  الشيخ :

  شيخ الرجل يصوم بالنهار أما بالليل ما يستطيع أن يصوم بالليل ؟ السائل :

يء أخـف أوال يف حقـاقري اآلن ختفـف الشـهوة ـ يصلي ، يصلي ، مث هناك شيء أخف من هذا ، هناك ش الشيخ :

ليســت تقضــي عليهــا أمــا الــذي يقضــي عليهــا مــا جيــوز ـ أمــا الشــيء الثــاين يســتمين مــثال ألن االســتمناء أهــون مــن 

  أي للضرورة ، االستمناء أهون من الزنا ... ؛ أخربنا به اخلالد حيتاج إىل حتقيق .املتعة والزواج ليس فيه الطالق ؛ 

  هذا ليس مبتعة مادام ما اشرتطوا شرط . الشيخ :

لو قلنا للضرورة فهذا يفـتح بـاب عظـيم كـل مـن اضـطر وغلبـت  أن هناك وسائل أهون من املتعة .ذكرمت ب السائل :

  عليه الشهوة قال أنا مضطر ؟

ين أيهمـا زين أو يسـتمال ال ، ما هو بصحيح هذا ، يعين إذا جـرى األمـر بـني أن يـذهب إىل حمـل البغـاء ويـ الشيخ :

حنـن نقـول  ن يف بلـد أخـرى مـا هـي بشـيء ؛ميكن يف بالدنا ـ واحلمد هللا ـ بالد ما يوجـد الزنـا بسـهولة ؛ لكـ أهون ؟

للضــرورة ؛ اســكت لــو قيــل لــك إــا حــالل ألن بعــض العلمــاء حللهــا ؛ هــل يــأمث بالضــرورة ؟ ال مــا يــأمث ؛ ألن هــذا 

  دفع ألعلى املفسدتني ، حالل له .



  

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: حتـرمي املتعـة وقـد  . (( فما اسـتمتعتم بـه مـنكم فـآتوهن أجـورهن ))وقفنا على قوله: 

ســبق أن علمــاء الســنة كلهــم يقولــون بتحرميهــا ؛ لكــن خــالف يف ذلــك الرافضــة وإنــك لتعجــب أن خيــالفوا يف ذلــك 

ن يتبـع هـواه ، فهـا هـو علـي ـ رضـي اهللا عنـه ـ وإمامهم يقول بتحرميها ويعلـن ذلـك ؛ لكـن هـذا لـيس بغريـب علـى مـ

هــو الــذي روى أو هــو مــن مجلــة مــن روى املســح علــى اخلفــني ومــع ذلــك الرافضــة ال يقولــون باملســح علــى اخلفــني ، 

 بـالتحرمي ؛ وعلـي ـ رضـي اهللا عنـه ـ يقـولوعلي ـ رضي اهللا عنه ـ هو من مجلة من روى حترمي املتعة ، وهـم ال يقولـون 

كوفة ويعلـن بـأن خـري هـذه األمـة أبـو بكـر وعمـر ، وهـم يقولـون ال ، ليسـا خـري هـذه األمـة بـل بعضـهم على منرب ال

يقــول إمــا ماتــا علــى النفــاق ، وبعضــهم يقــول إمــا كفــار ، ومــا أشــبه ذلــك ممــا يــدل علــى ان مبــىن عقيــدم لــيس 

إىل خمالفـة علـي بـني أيب طالـب ـ علـى هـدى ولكنـه علـى هـوى وإال لـو كـانوا يتشـيعون آلل البيـت حقيقـة مـا صـاروا 

رضي اهللا عنه ـ الذي هو أفضل آل البيت ؛ إذا املتعة حرام ولكن هل من املتعة أن يتزوج اإلنسان بنيـة الطـالق إىل 

مدة معينـة ؟ سـبق لنـا أـا ليسـت مـن املتعـة لكـن فيهـا غشـا وخـداعا ؛ ورأيـت بعـد أن تكلمـت معكـم هـذا الكـالم 

كالم يؤيد هذا ويقول: إن فيه مثلبهـة للمسـلمني فيعـرف النـاس عـنهم أـم متالعبـون يف الشيخ حممد رشيد رضا له  

أنكحـتهم مث إن فيــه سـدا يف بــاب التــزويج ؛ ألن كـل إنســان يعــرف أن هـؤالء يتزوجــون مث يطلقــون عنـد الســفر فإنــه 

ذا ينبغي لنـا إذا الحقـت لنـا ال يثق م وال يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل ؛ وحينئذ يكون فيه سد لباب التزويج ؛ وهل

مصـــلحة أال نتعجـــل باألخـــذ ـــا حـــىت نـــرى مـــاذا يرتتـــب عليهـــا ، قـــد يرتتـــب عليهـــا مـــن املفاســـد مـــا هـــو أعظـــم مـــن 

املصـلحة ؛ والــذين قــالوا بــاجلواز يقولــون ألن كــل إنســان إذا مل تـتالءم معــه زوجتــه فإنــه يطلقهــا ؛ ولكــن نقــول هنــاك 

ه ســيطلقها يف يــوم معــني وشــخص آخــر دخــل علــى أــا زوجتــه ولكــن وجــد شــخص مل يــدخل إال علــى أنــفـرق بــني 

... مينع االستمرار بالزوجية ، فهذا فرق عظيم ؛ مث إننا نقول: ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج املـرأة بنيـة التحليـل 

لـق بعـد زمـن معـني للزوج األول ، بنية التحليل ال بشرط التحليل فإن النكـاح فاسـد ، فهـذا مثلـه ، هـذا نـوى أن يط

وهــذا نــوى أن يطلــق بعــد زمــن معــني واألعمــال بالنيــات وإمنــا لكــل امــرئ مــا نــوى ؛ فــإذا قــالوا هــذا ميكــن أن يرغــب 

ويبقى ؛ قلنا واحمللل ؟ ميكن أن يرغب ويبقى ؛ فعلى كل حال أنا ال أرى أنه جيـوز لإلنسـان أن يتـزوج بنيـة الطـالق 

ال ؛ املـــذهب عنـــد احلنابلـــة أن النكـــاح غـــري صـــحيح ، النكـــاح غـــري  إذا ســـافر ؛ لكـــن يبقـــى هـــل يصـــح النكـــاح أو

يثبـت باسـتمتاع الـزوج بزوجتـه هـر ملومن فوائدها: أن ا صحيح ألن نينة املتعة كشرطها كما أن نية التحليل كشرط .

ملرأة ؛ وعلــى هــذا فيثبــت املهــر باجلمــاع وباالســتمتاع بــا بــه مــنهن فــآتوهن أجــورهن )) (( فمــا اســتمتعتم؛ لقولــه: 

استمتاعا ال يكون إال من الزوج مـع زوجتـه كالتقبيـل والضـم ومـا أشـبه ذلـك ، ويثبـت أيضـا بـاخللوة كمـا جـاء ذلـك 



ومـن فوائـدها: تسـنية املهـر أجـرا ؛ وجهـه أنـه عـوض يف مقابـل منفعـة ال يف مقابـل عـني ، لـو   عن اخللفـاء الراشـدين.

ومـــن  هـــو اســتمتاع الـــزوج بالزوجــة فصـــار مثــل اإلجـــارة .كــان يف مقابـــل عــني لســـمي بيعــا لكنـــه يف مقابــل منفعـــة و 

فوائــدها: أن املهــر الزم كلــزوم األجــرة علــى املســتأجر ؛ ولكــن إذا مســح مــن لــه احلــق فهــل يســقط ؟ اجلــواب: نعــم ؛ 

وهنـا مسـألة مهمـة وهـي  (( فنصـف مـا فرضـتم إال أن يعفـون أو يعفـو الـذي بيـده عقـدة النكـاح ))لقوله تعاىل: 

املهــر أجــرا هــل الــزوج يعامــل زوجتــه وهــو يشــعر أــا كــاألجري أو أن معاشــرة الــزوج لزوجتــه ومعاملتــه هلــا  ملــا مســى اهللا

أمســى مــن ذلــك وأعلــى ؟ الثــاين ، الثــاين ؛ ألنــه إذا شــعر بأنــه كــأجري اســتأجرها ليمتــع ــا مل حيصــل مقصــود النكــاح 

ــه أن خلــق لكــموهــو املــودة والرمحــة ، قــال اهللا تعــاىل:  مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل  (( ومــن آيات

وألنـه لـو شـعر هـذا الشـعور لكـان يغضـب حينمـا متتنـع منـه لسـبب أو لغـري سـبب حـىت رمبـا  بينكم مودة ورحمـة ))

قـال نعـم املهـر أجـر ألنـه يف مقابلـة منفعـة ولكـن الـذي سـيق  طلق ؛ لكن إذا شعر بأن األمر أعلى وأمسى مـن ذلـك

فوائدها: وجـوب إتيـان النسـاء  ومن إليه املهر ليس كاألجري ؛ فالعوض وإن مسي أجرا لكن املعوض ليس كاألجري .

ومـن فوائـدها: أنـه إذا تراضـا الـزوج والزوجـة  أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجـورهن . (( فريضة ))مهرن ؛ لقوله: 

 . (( وال جنـاح علـيكم فيمـا تراضـيتم بـه مـن بعـد الفريضـة ))على زيادة أو نقص أو إسـقاط فـال حـرج ؛ لقولـه: 

ومن فوائدها: أن نأخذ قاعدة مهمـة وهـي: أن مـا أوجـب اهللا عزوجـل حلـق اإلنسـان وأسـقط حقـه فـال إمث علـى مـن 

؛ وهـذه القاعـدة سـيكون هلـا يـه إذا مل يقـم بـه به ، إذا أوجب اهللا علينا حقا إلنسان وأسقط حقه فـال إمث عل قممل ي

فروع كثـرية ؛ منهـا: إجابـة دعـوة الوليمـة ، إجابـة دعـوة الوليمـة واجبـة حبـق مـن ؟ حبـق الـزوج ؛ فـإذا أسـقطها فـال إمث 

عليــه إذا دعــاين ، لــو دعــاين وقلــت أنــا عنــدي شــغل أنــا ال أســتطيع ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ فقــال: إذا أنــت مســموح ، 

عليك ؛ ألن احلق له ، والشيء الذي أوجبه اهللا من باب احلقـوق علـى النـاس بعضـهم بعـض إذا أسـقطه  فإنه ال إمث

وهــي فائــدة قــد تكــون بعيــدة: أن مــن ســب الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  ومــن فوائــدها مــن لــه احلــق ســقط .

؟ سـب اهللا أو سـب الرسـول ؟  وجب قتله ولو تاب ، ومن سب اهللا فإنه إذا تاب ال يقتل ؛ أعرفتم ؟ أيهمـا أعظـم

سب اهللا أعظم ؛ لكن اهللا أخربنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه ؛ ولكن حق الرسول عليـه الصـالة والسـالم 

ال نعلم أنه أسقطه ، حق آدمي ؛ فيقتل حلق الرسول لكن تقبل توبته ، يقتل مع قبـول توبتـه ؛ كيـف ؟ نقـول نقبـل 

ومـن فوائـدها:  اه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني ألنـه تـاب ؛ لكـن القتـل البـد منـه .توبته وإذا قتلناه غسلناه وكفن

(( مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  إثبات امسني من أمسـاء اهللا ومهـا: العلـيم ، واحلكـيم ؛ وقـد سـبق تفسـريمها بشـرح وايف .

ــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح المحصــنات المؤمنــات فممــا ملكــت أيمــانكم ) (( ومــن لــم قولــه:  )ومــن ل

جــواب الشــرط ؛ وهنــا نســأل اجتمــع يف  (( فممــا ملكــت ))" مــن " هــذه اســم شــرط جــازم ؛ و يســتطع مــنكم ))



؛ والثاين " مل " فهل الفعل جمزوم مبن أو جمزوم بلم ؟ نقـول جمـزوم بلـم  هذه اجلملة موجبان للجزم ؛ أحدمها " من "

(( ومــن لــم فعــل مضــارع جمــزوم بلــم وهــو فعــل الشــرط ؛ وقولــه:  (( يســتطع ))ألــا املباشــر ؛ وعلــى هــذا فنقــول 

(( أن يـــنكح الطـــول هـــو الغـــىن يعـــين مـــن مل يســـتطع مـــنكم غـــىن يكفـــي مهـــر احملصـــنات  يســـتطيع مـــنكم طـــوال ))

يعين فانكحوا ممـا ملكـت  (( فمما ملكت أيمانكم ))ضد الكافرات  (( المؤمنات ))أي احلرائر  المحصنات ))

يت ملكـت أميـانكم وهـن اإلمـاء ؛ فيتجـوز اإلنسـان أمـة غـريه ال أمـة نفسـه ، لـو تـزوج أمـة نفسـه مل أميانكم أي من ال

(( ضـعف علـى األقـوى ؛ إذا يـرد األ نيصح النكاح ؛ ألن ملك البضع بامللك أقـوى مـن ملكـه بالنكـاح وال ميكـن أ

يعين ملكت أميـان غـريكم كرجـل يريـد أن يتـزوج أمـة زيـد ، هـذا مـا يريـد اهللا يف هـذه اآليـة  فمما ملكت أيمانكم ))

(( مــا ملكــت " مــن " هــذه بيــان لـــ" مــا " يف قولــه:  (( فممــا ملكــت أيمــانكم )) (( مــن فتيــاتكم المؤمنــات ))

احلـرة ، وعلـى اململوكـة إذا والفتيـات مجـع فتـاة وهـي األمـة ؛ فالفتـاة تطلـق علـى الشـابة إىل أضـيفت إىل  أيمـانكم ))

(( املؤمنـات )) ضـد الكـافرات ولـو   (( فمما ملكـت أيمـانكم مـن فتيـاتكم المؤمنـات ))أضيفت لرقيقة ، يقـول: 

(( واهللا كتابيــات فالبــد أن تكــون األمــة مؤمنــة ؛ فالكــافرة يف هــذا املقــام ولــو يهوديــة أو نصــرانية ال يصــح ؛ قــال: 

انكم يعين وليس لكـم إال الظـاهر ؛ أمـا البـاطن فعلمـه إىل اهللا ؛ فـإذا قـال اإلنسـان: اهللا أعلم بإمي أعلم بإيمانكم ))

(( هــذه أمــة ال أدري هــل هــي مســلمة حقــا أو مســلمة خوفــا ، نقــول اهللا أعلــم بإمياــا أنــت لــيس لــك إال الظــاهر ؛ 

أن يتــزوج احلــر أمــة أتــى ــذه اجلملــة للتســاوي يف البشــرية ؛ ألن عنــد العــرب أنفــة عظيمــة  بعضــكم مــن بعــض ))

تــنكح إال إنســانا ، فأنــت معهــا بعضــكم مــن  نأنــت لــ (( بعضــكم مــن بعــض ))فخفــف اهللا ذلــك عــنهم وقــال: 

مهزة الوصل أو القطع ؟ الوصل ألا مـن الثالثـي مـن "  (( فانكحوهن بإذن أهلهن )) (( فانكحوهن ))بعض ؛ 

 (( بـإذن أهلهـن ))أي أسيادهن ؛ وهنا قـال:  ن ))(( بإذن أهلهأي الفتيات املؤمنات  (( فانكحوهن ))نكح " 

مل يقــل: بــإذن أوليــائهن ألنــه ال واليــة ألحــد يف اململوكــة إال لســيدها ألن ســيدها مالــك هلــا عينــا ونفعــا فهــو الــذي 

آتــوا مبعــىن  (( وآتــوهن أجــورهن بــالمعروف ))يزوجهــا حــىت لــو كــان هلــا األب فإنــه ال يزوجهــا مــع وجــود الســيد ؛ 

(( أتـوا أي جـاءوا ؛  (( حتـى إذا أتـوا علـى وادي النمـل ))ف أتوا فإـا مبعـىن جـاءوا ، قـال اهللا تعـاىل: أعطوا خبال

أي مبا يتعارفه الناس ومبا أقره الشرع بدون مماطلة وبـدون منـة ، ال تقولـوا  (( بالمعروف ))أي مهورهن  أجورهن ))

  هذه أمة فتماطل مبهرها أو متن به عليها .

  ألة سب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وأن حكمه القتل حىت ولو تاب فهل فيها إمجاع ؟هل مس السائل :

ما أدري هل فيها إمجاع أو ال ؛ لكن األدلة تـدل علـى هـذا ، وقـد صـنف شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف هـذا  الشيخ :

  املوضوع مساه " الصارم املسلول يف حتطم قتل ساب الرسول " .



  ما هو وجه كون الفائدة " قتل ساب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم " من هذه اآلية ؟  السائل :

ما هو قلنا إن هذه الفائدة قد تكـون بعيـدة ؟ أي نعـم ، قـد تكـون بعيـدة ؛ لكـن مـا الـذي يقرـا ؟ يقرـا  الشيخ :

ول عليه الصالة والسـالم ، لـو سـب ... حق الرس أننا قلنا حق اآلدمي إذا عفا عنه سقط ولو كان اهللا قد أوجبه له

  رسول اهللا أمام رسول اهللا وعفا عنه سقط ، بس هذا جيب عليه أن يتوب عن الردة إذا كانت الردة .

  احلق يف الدعوة حق الوجوب هل حق الزوج فقط أم ملن دعا سواء أليب الزوجة أو أليب الزوج ؟ السائل :

  عة يف حق الزوج فقط .؛ ألن الوليمة مشرو  ال ، الزوج فقط الشيخ :

  بعض الناس يكون مستقيما مث حيسد فيعان فينحرف فما وجه ذلك ؟ السائل :

العـــني وكــل شـــيء يدخلـــه القــدر تدخلـــه العــني حـــىت املســـتقيم رمبــا يصـــاب بــالعني وينحـــرف ؛ ... ؛ هـــذه  الشــيخ :

ألحــد يشــرحه لــه فإنــه  قمصــيبة فعلهــا ، هــذه مصــيبة مــن املصــائب كمــا أن اإلنســان لــو طلــب احلــق ولكــن مــا وفــ

هذا نعم لو فرضنا إن الرجل يريد عبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز فهذا يكتب له ما كـان يعمـل صـحيحا يعاقب ؛ 

، يقـول يـا فـالن صـل ؛ ... ؛ يكـون مسـتقيما مث حيسـد فينحـرف ؛  األجـر ؛ لكـن إذا احنـرف باختيـاره مـن وال حيرم

يكــون احنــراف إرادي قــد يصــاب مــثال بكســل ، يصــاب مبــرض ، نعــم ميكــن هــذا شــيء مشــاهد يعــين احنــرف قــد ال 

( لــو ســبق القــدر شــيء علــى كــل حــال قــول الرســول عليــه الصــالة  والســالم: أشــبه ذلــك يبعــده عــن العمــل ؛ ومــا 

  يدل على أن العني تكون يف كل ما خلقت نسأل اهللا السالمة . لسبقته العين )

  عن بعض أمور السحر واجلن ؟ السائل :

  ميكن . الشيخ :

ســبق الكــالم علــى هــذه اجلملــة مــن اآليــة  (( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح المحصــنات المؤمنــات ))

 (( فممـا ملكـت أيمـانكم ))وقلنا إن املراد بالطول الغىن والسعة ؛ واملراد باحملصنات احلرائر بدليل مقابلتهـا بقولـه: 

يعــين فــانكحوا ممــا  (( فممــا ملكــت أيمــانكم ))املتزوجــات ؛ املــراد ــا  (( المحصــنات مــن النســاء ))والــيت قبلهــا 

ملكت أميانكم ؛  واخلطاب للجميع باعتبار اموع ال باعتبار كـل الفـرد ، فهـو خياطـب اجلميـع باعتبـار امـوع ال 

وإمنـــا باعتبــار كـــل فــرد ، وإمنـــا قلنــا ذلـــك ألن املالــك ال يصـــح أن يــنكح مملوكتـــه فالســيد ال ميكـــن أن يتــزوج مملوكتـــه 

 (( إال علـى أزواجهـم أو مــا ملكـت أيمــانهم ))يتسـراها تسـريا ألن اهللا جعـل ملــك اليمـني معـادال للزوجيـة فقــال: 

فـــدل هـــذا علـــى أن مـــا ملكـــت اليمـــني غـــري األزواج ، وقـــال أهـــل العلـــم إنـــه ال ميكـــن أن يتـــزوج الســـيد مملوكتـــه ألن 

لكيــة يفيــد ملكهــا جبميــع أنــواع االســتمتاعات وعقــد اســتباحته بضــعها بعقــد أقــوى مــن عقــد النكــاح ؛ ألن عقــد امل

النكــاح يفيــد ملــك االســتمتاع ــا فقــط ؛ فاألمــة متلــك منافعهــا كلهــا متلــك أن ختــدمها وأن تأجرهــا ولــيس هلــا املــال 



  واملال لك ومتلك االستمتاع ا ؛ والزوجة ؟ ليست كذلك 

  

 


